
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2022 – PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORÁ – SC 

 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

➢ Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

➢ Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

➢ Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

➢ O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo: 

 
➢ Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul 

ou preta; 

 

➢ Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

➢ Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

➢ Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

➢ A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 1h (uma) hora, com tempo máximo de 03h00min (três) horas. A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 01/2022 – PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORÁ – SC 

➢ O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa                   05 (cinco) 

Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos                   15 (quinze) 

Total de Questões 25 (vinte e cinco) 

 

 

➢ Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

➢ Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

➢ O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 1 a 5.

Frio         vai         deixar         saudade?         Saiba         quando         chega         a
próxima         massa         polar

A         onda         de         frio         que         chegou         ao         Brasil         na         última         semana
começa         a         perder         força.         A         tempestade         subtropical
Yakecan         se         deslocou         para         o         alto-mar         e         a         pressão         polar
que         estava         no         Sul         está         se         dissipando,         o         que         permitirá         a
elevação         gradual         da         temperatura.

Quem         gosta         de         ficar         embaixo         dos         cobertores         vai         ter         que
esperar         até         a         primeira         quinzena         de         junho         para         a         próxima
onda         de         frio,         que         promete         ser         tão         intensa         quanto         a         dos
últimos         dias.

Segundo         o         site         de         meteorologia         Clima         Tempo,         em         uma
previsão         estendida,         o         que         pode         gerar         imprecisões,         os
modelos         meteorológicos         indicam         que,         em         meados         de
junho,         há         previsão         para         a         chegada         de         uma         nova         massa
de         ar         polar.

Ainda         de         acordo         com         o         site,         até         o         fim         de         maio,         os         dias
seguem         dentro         da         normalidade.         Considerando         a         época
do         ano,         a         previsão         é         de         temperaturas         agradáveis
também         para         a         região         Sul.

"A         massa         de         ar         seco         atua         no         centro-sul         do         Brasil,         e         os
índices         de         umidade         do         ar         tendem         a         cair,         volta         a         chover
sobre         o         Rio         Grande         do         Sul         ao         longo         da         semana         e         os         dias
terão         grande         amplitude         térmica,         ou         seja,         manhãs         e
noites         frias,         mas         com         tardes         quentes."

Olívio         Bahia,         meteorologista         do         Instituto         Nacional         de
Meteorologia         (Inmet),         disse         que         "periodicamente,         em
algum         momento,         você         tem         uma         entrada         de         ar         frio,         como
foi         o         caso         agora,         parece         que         a         estação         fria         mesmo
começou         mais         cedo,         o         que         a         gente         chama         de
variabilidade         anual."

O         Norte         e         o         Nordeste         ainda         terão         uma         semana         com
fortes         pancadas         de         chuva,         pois         a         presença         da         frente         fria
na         região         ainda         favorece         o         surgimento         de         temporais,
chamado         de         "rescaldo".

O         Inmet         informa         que         as         atualizações         das         previsões         de
tempo         indicam         volumes         elevados         de         chuva.         O         início
desta         semana         tende         a         permanecer         chuvoso         no
Nordeste.

(Disponível         em:Frio-vai-deixar-saudade-saiba-quando-chega-a-próxima-massa

-polar(msn.com).Adaptado.)

Questão 01
'Considerando         a         época         do         ano,         a         previsão         é         de
temperaturas         agradáveis         também         para         a         região         Sul.'

Assinale         a         opção         CORRETA         quanto         às         regras         de
acentuação.

(A) Os         vocábulos         'previsão,         temperaturas,         agradáveis'
são         substantivos         abstratos.

(B) São         quatro         preposições         que         fazem         as         conexões
entre         as         palavras.

(C) Os         vocábulos         'época,         previsão,         agradáveis'         são
substantivos         comuns.

(D) Existem         três         artigos         definidos         presentes         na         frase.

(E) O         termo         'considerando'         é         um         verbo         conjugado         no
infinitivo         pessoal.

Questão 02
Assinale         a         opção         CORRETA.

(A) O         volume         de         chuva         deixa         de         ser         elevado         no
Nordeste,         de         acordo         com         as         previsões         de         tempo
indicadas         pelo         próprio         meteorologista         Olívio         Bahia.

(B) O         termo         rescaldo         indica         fortes         pancadas         de         chuva
com         ausência         de         frente         fria,         beneficiando         o
aparecimento         de         temporais.

(C) Uma         previsão         mais         precisa         a         longo         prazo         pode         não
ser         tão         eficaz,         segundo         o         meteorologista,         mas         indica
que,         em         meados         de         junho,         há         previsão         para         mais
frio.

(D) O         meteorologista         do         Inmet         comenta         que,         amiúde,
quando         se         tem         uma         chegada         de         ar         frio         antecipada,         a
denominação         dada         pelos         especialistas         é
variabilidade         anual.

(E) A         segunda         quinzena         de         junho         promete         mais         uma
onda         de         frio,         tão         gelada         quanto         a         atual,         uma         boa
notícia         para         os         amantes         que         adoram         um         cobertor.

Questão 03
'O         início         desta         semana         tende         a         permanecer         chuvoso         no
Nordeste.'

Assinale         a         opção         CORRETA         quanto         à         nova         pontuação.

(A) O         início         desta         semana         no         Nordeste,         tende         a
permanecer         chuvoso.

(B) No         Nordeste,         tende         a         permanecer         chuvoso         o         início
desta         semana.

(C) No         Nordeste         tende         a         permanecer         chuvoso,         o         início
desta         semana.

(D) O         início         desta         semana         no         Nordeste         tende         a
permanecer         chuvoso.

(E) Tende,         a         permanecer         chuvoso,         o         início,         desta
semana,         no         Nordeste.

Questão 04
'O         Norte         e         o         Nordeste         ainda         terão         uma         semana         com
fortes         pancadas         de         chuva.'

Assinale         a         opção         CORRETA.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 1 3



(A) O         vocábulo         'semana'         é         o         núcleo         do         objeto         indireto.

(B) O         predicado         é         verbal         cujo         núcleo         é         o         verbo         'terão'.

(C) No         sujeito,         'o,         e,         o'         são         complementos         nominais.

(D) O         predicado         é         formado         pela         locução         verbal                  'ainda
terão'.

(E) O         sujeito         da         frase         é         a         expressão         'O         Norte         e         o
Nordeste         ainda'.

Questão 05
'Até         o         fim         de         maio,         os         dias         seguem         dentro         da
normalidade.         Considerando         a         época         do         ano,         a         previsão         é
de         temperaturas         agradáveis         também         para         a         região         Sul.'

Assinale         a         opção         CORRETA         quanto         às         regras         de
acentuação.

(A) 'Também'         recebe         seu         acento         pela         regra         das         oxítonas
terminadas         pelo         acento         diferencial         'em',         como         'têm'.

(B) O         vocábulo         'época'         é         acentuado         pelo         mesmo         motivo
do         vocábulo         'agradáveis',         pois         ambos         são
proparoxítonos.

(C) O         vocábulo         'agradáveis'         possui         acento         graças         à         regra
das         palavras         paroxítonas         terminadas         em         'veis',         como
'responsáveis'.

(D) Enquanto         'até'         é         uma         oxítona         terminada         em         'e',         o
vocábulo         'é',         também         acentuado,         trata-se         de         um
oxítona         átona         com         a         mesma         vogal.

(E) Enquanto         'até'         é         uma         oxítona         terminada         em         'e',         o
vocábulo         'é',         também         acentuado,         trata-se         de         um
monossílabo         tônico         com         a         mesma         vogal.

Raciocínio Lógico

Questão 06
Carmelita         comprou         5         metros         de         um         tecido         que         tem         1,20
metros         de         largura         para         fazer         lenços         quadrados         de         20         cm
de         lado.         Quantos         lenços         ela         consegue         fazer         com         esse
tecido?

(A) Ela         consegue         fazer         97         lenços.

(B) Ela         consegue         fazer         220         lenços.

(C) Ela         consegue         fazer         180         lenços.

(D) Ela         consegue         fazer         189         lenços.

(E) Ela         consegue         fazer         150         lenços.

Questão 07
Se         10         trabalhadores         carregam         2         caminhões         com         caixas
de         mantimentos         em         8         horas         de         trabalho,         quantos
trabalhadores         são         necessários         para         abastecer         5
caminhões         em         10         horas         nas         mesmas         condições?

(A) São         necessários         41         trabalhadores.

(B) São         necessários         17         trabalhadores.

(C) São         necessários         20         trabalhadores.

(D) São         necessários         32         trabalhadores.

(E) São         necessários         13         trabalhadores.

Questão 08
Karina         reservou         25%         do         seu         salário         para         gastar         em         seus
momentos         de         lazer         e         deste         valor         gastou         12%         em
lanchonetes.         Se         Karina         ganha         R$3.200,00,         qual         foi         a
quantia         que         ela         gastou         em         lanchonetes?

(A) Ela         gastou         R$78,00.

(B) Ela         gastou         R$47,30.

(C) Ela         gastou         R$103,50.

(D) Ela         gastou         R$32,50.

(E) Ela         gastou         R$96,00.

Questão 09
Heitor,         Pedro                  e         Lucas         são         muito         amigos,         mas         quase         não
têm         oportunidade         de         se         encontrar         porque         os         três
trabalham         em         sistema         de         escala.         Heitor         tem         folga         de         10
em         10         dias,         Pedro         de         60         em         6         dias         e         Lucas         de         15         em         15
dias.         Se         hoje         eles         conseguiram         se         encontrar,         em
quantos         dias         se         encontrarão         novamente.

(A) Eles         se         encontrarão         novamente         em         30         dias.

(B) Eles         se         encontrarão         novamente         em         35         dias.

(C) Eles         se         encontrarão         novamente         em         20         dias.

(D) Eles         se         encontrarão         novamente         em         40         dias.

(E) Eles         se         encontrarão         novamente         em         45         dias.

Questão 10
Nilson         fez         uma         aplicação         a         juros         simples         de
R$230.000,00         por         um         período         de         6         meses         e         obteve         de
juros         R$16.560,00.         Qual         foi         a         taxa         de         juros         mensal         dessa
operação         financeira?

(A) A         taxa         de         juros         foi         de         3%         ao         mês.

(B) A         taxa         de         juros         foi         de         1,2%         ao         mês.

(C) A         taxa         de         juros         foi         de         1,3%         ao         mês.

(D) Ela         gastou         R$         32,50.

(E) A         taxa         de         juros         foi         de         2,5%         ao         mês.
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Conhecimentos Específicos

Questão 11
O         poder         constituinte         pode         ser         considerado         como         o         poder
de         elaborar         ou         atualizar         uma         Constituição,         mediante         a
supressão,         modificação         ou         acréscimo         de         normas
constitucionais.

Com         base         nos         seus         conhecimentos,         analise         as
afirmativas         abaixo:

I.Poder         constituinte         originário         é         aquele         que         instaura         uma
nova         ordem         jurídica,         rompendo         por         completo         a         ordem
jurídica         precedente.

II.O         poder         constituinte         originário         tem         como         característica
a         limitação         jurídica,         no         sentido         de         que         precisa         respeitar
os         limites         postos         pelo         direito         anterior.

III.Poder         constituinte         derivado         reformador         tem         como
missão         estruturar         os         Estados-membros,         possui         um
caráter         de         complementariedade         em         relação         à
Constituição.

IV.Poder         constituinte         derivado         é         também         denominado
instituído,         constituído,         secundário         ou         de         segundo         grau.

Está(ão)         CORRETA(S):

(A) I         e         IV,         apenas.

(B) I,         II         e         IV,         apenas.

(C) I,         II,         III         e         IV.

(D) II,         III         e         IV,         apenas.

(E) II         e         III,         apenas.

Questão 12
A         Lei         n°         8.429/92,         dispõe         sobre         as         sanções         aplicáveis
em         virtude         da         prática         de         atos         de         improbidade
administrativa.         Com         base         nos         seus         conhecimentos,
assinale         a         alternativa         CORRETA:

(A) Configura         improbidade         a         ação         ou         omissão
decorrente         de         divergência         interpretativa         da         lei,
baseada         em         jurisprudência,         ainda         que         não
pacificada.

(B) O         sucessor         ou         o         herdeiro         daquele         que         causar         dano
ao         erário         ou         que         se         enriquecer         ilicitamente         não         estão
sujeitos         à         obrigação         de         repará-lo.

(C) Os         sócios,         os         cotistas,         os         diretores         e         os
colaboradores         de         pessoa         jurídica         de         direito         privado
não         respondem         pelo         ato         de         improbidade         que         venha         a
ser         imputado         à         pessoa         jurídica,         sem         ressalvas.

(D) Qualquer         pessoa         poderá         representar         à         autoridade
administrativa         competente         para         que         seja         instaurada
investigação         destinada         a         apurar         a         prática         de         ato         de
improbidade.

(E) Na         ação         por         improbidade         administrativa         não         poderá
ser         formulado         pedido         de         indisponibilidade         de         bens
dos         réus.

Questão 13
A         redação         oficial         acompanha         a         evolução         da         língua.         Mas
sua         finalidade         básica         impõe         certos         parâmetros         ao         uso
que         se         faz         da         língua,         de         maneira         diversa         daquele         da
literatura,         do         texto         jornalístico,         da         correspondência
particular,         etc.

De         acordo         com         o         Manual         de         Redação         Oficial         da
Presidência,         assinale         a         alternativa         CORRETA:

(A) Informalidade.

(B) Subjetividade.

(C) Concisão.

(D) Pessoalidade.

(E) Utilização         de         norma         coloquial.

Questão 14
O         Art.         5°,         caput,         da         CF/88         estabelece         que         todos         são
iguais         perante         a         lei,         sem         distinção         de         qualquer         natureza,
garantindo-se         aos         brasileiros         e         aos         estrangeiros
residentes         no         País         a         inviolabilidade         do         direito         à         vida,         à
liberdade,         à         igualdade,         à         segurança         e         à         propriedade.

Nesse         sentido,         com         base         nos         seus         conhecimentos         sobre
direitos         e         garantias         fundamentais,         assinale         a         alternativa
CORRETA:

(A) O         princípio         da         legalidade         dispõe         que         ninguém         será
submetido         a         tortura         nem         a         tratamento         desumano         ou
degradante,         sendo         que         a         lei         considerará         crime
inafiançável         a         prática         de         tortura.

(B) O         sigilo         de         correspondência         e         comunicação         assevera
que         são         invioláveis         o         sigilo         de         comunicações
telegráficas,         dados         e         telefônica,         ainda         que         por         ordem
judicial.

(C) O         princípio         da         igualdade         assegura         a         livre
manifestação         do         pensamento,         vedando         o         anonimato.
Caso         durante         a         manifestação         cause         dano         material,
moral         ou         à         imagem,         assegura-se         o         direito         de
resposta,         proporcional         ao         agravo,         além         de
indenização.

(D) É         garantido         o         direito         de         reunião,         de         forma         pacífica,
sem         armas         e         em         locais         abertos         ao         público,         podendo
ser         exercido         independentemente         de         prévia
autorização         do         Poder         Público.

(E) A         inviolabilidade         domiciliar         assegura         que         ninguém
pode         adentrar         na         residência         sem         o         consentimento         do
morador,         em         qualquer         hipótese.

Questão 15
Instituto         destinado         à         livre         manifestação         da         vontade,         os
contratos         são         conhecidos         desde         tempos         imemoriais,
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muito         embora,         como         é         evidente,         sem         o         detalhamento
sobre         os         aspectos         de         conteúdo         e         de         formalização         que         a
história         jurídica         tem         apresentado.

Acerca         dos         contratos         administrativos,         assinale         a
alternativa         CORRETA:

(A) Contratos         de         obras         são         aqueles         em         que         o         objeto
pactuado         consiste         em         construção,         reforma,
fabricação,         recuperação         ou         ampliação         de
determinado         bem         público.

(B) O         contrato         administrativo         é         unilateral         considerando
que         o         contrato         administrativo         sempre         há         de         traduzir
obrigações         apenas         para         o         contratado.

(C) Nos         contratos         administrativos         não         há         supremacia         de
uma         sobre         a         outra,         e         esse         nivelamento         está         presente
durante         todo         o         curso         do         ajuste,         de         forma         que         as
partes         se         situam         no         mesmo         plano         jurídico.

(D) Uma         das         características         do         contrato         administrativo         é
o         informalismo,         porque         basta         o         consenso         das         partes
para         celebrar         o         negócio.

(E) Contratos         de         serviço         são         aqueles         que         se         destinam         à
aquisição         de         bens         móveis         necessários         à         consecução
dos         serviços         administrativos.

Questão 16
As         características         do         serviço         público         resultam         da         própria
formulação         conceitual.         Trata-se         dos         traços         que         conferem
a         fisionomia         jurídica         do         instituto         e         guardam         pertinência
com         quem         presta         o         serviço;         com         o         fim         a         que         se         destina         o
serviço;         e         com         o         regime         jurídico         sob         a         égide         do         qual         é
ele         executado.

Nesse         sentido,         preencha         as         lacunas         com         "V"         para         as
verdadeiras         e         "F"         para         as         falsas:

(__)Serviços         administrativos         são         aqueles         que         o         Estado
executa         para         compor         melhor         sua         organização,         como         o
que         implanta         centro         de         pesquisa         ou         edita         a         imprensa
oficial         para         a         divulgação         dos         atos         administrativos.

(__)Serviços         delegáveis         são         aqueles         que         só         podem         ser
prestados         pelo         Estado         diretamente,         ou         seja,         por         seus
próprios         órgãos         ou         agentes.

(__)Serviços         coletivos         preordenam-se         a         destinatários
individualizados,         sendo         mensurável         a         utilização         por         cada
um         dos         indivíduos.

(__)Exemplos         comuns         de         serviços         sociais         são         os
serviços         de         energia         elétrica,         gás         canalizado,         transportes
coletivos         e         outros         do         gênero.

(__)Serviços         privativos         são         aqueles         atribuídos         a         apenas
uma         das         esferas         da         federação.         Como         exemplo,         temos         a
emissão         de         moeda,         serviço         postal         e         polícia         marítima         e
aérea,         privativos         da         União.

Assinale         a         alternativa         CORRETA:

(A) V,         F,         V,         F,         F.

(B) V,         F,         F,         F,         V.

(C) F,         V,         V,         F,         F.

(D) V,         V,         F,         F,         V.

(E) F,         F,         V,         V,         F.

Questão 17
O         poder         administrativo         representa         uma         prerrogativa
especial         de         direito         público         outorgada         aos         agentes         do
Estado.         Cada         um         desses         terá         a         seu         cargo         a         execução         de
certas         funções.

CARVALHO         FILHO,         2015.

Nesse         sentido,         analise         as         afirmativas         abaixo:

I.Desvio         de         poder         é         a         forma         de         abuso         própria         da         atuação
do         agente         fora         dos         limites         de         sua         competência
administrativa.

II.Excesso         de         poder         é         a         modalidade         de         abuso         em         que         o
agente         busca         alcançar         fim         diverso         daquele         que         a         lei         lhe
permitiu.

III.Poder         discricionário         é         a         prerrogativa         concedida         aos
agentes         administrativos         de         elegerem,         entre         várias
condutas         possíveis,         a         que         traduz         maior         conveniência         e
oportunidade         para         o         interesse         público.

IV.Poder         regulamentar         é         a         prerrogativa         conferida         à
Administração         Pública         de         editar         atos         gerais         para
complementar         as         leis         e         permitir         a         sua         efetiva         aplicação.

Está(ão)         CORRETA(S):

(A) I         e         II,         apenas.

(B) I,         II,         III         e         IV.

(C) III,         apenas.

(D) III         e         IV,         apenas.

(E) II,         apenas.

Questão 18
A         organização         e         estrutura         do         Estado         podem         ser
analisadas         sob         três         aspectos:         forma         de         governo,         sistema
de         governo         e         forma         de         Estado.         Nesse         sentido         o         Brasil
adota:

(A) Sistema         de         governo:         Parlamentarismo.

(B) Sistema         de         governo:         República.

(C) Forma         de         governo:         Monarquia.

(D) Forma         de         Estado:         Presidencialismo.

(E) Forma         de         Estado:         Federação.

Questão 19
O         legislador         constituinte         originário         criou         mecanismos         por
meio         dos         quais         se         controlam         os         atos         normativos,
verificando         sua         adequação         aos         preceitos         previstos         na
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Constituição.

Analise         as         afirmativas         e         preencha         as         lacunas         utilizando
"V"         para         as         verdadeiras         e         "F"         para         as         falsas:

(__)Controle         prévio         ou         preventivo         é         o         controle         realizado
durante         o         processo         legislativo         de         formação         do         ato
normativo.

(__)Controle         difuso         é         verificado         em         um         caso         concreto         e         a
declaração         de         inconstitucionalidade         se         dá         de         forma
incidental,         prejudicialmente         ao         mérito.

(__)Controle         posterior         ou         repressivo         é         para         o         caso         do
Chefe         do         Executivo         entender         ser         o         projeto         de         lei
inconstitucional,         podendo         vetá-lo.

(__)Controle         concentrado         é         realizado         por         qualquer         juízo
ou         tribunal         do         Poder         Judiciário.         Devem         ser         observadas         e
respeitadas         as         regras         de         competência         processual         de
acordo         com         as         normas         estabelecidas         no         ordenamento
de         processo         civil,         além         do         previsto         na         Constituição
Federal.

Assinale         a         alternativa         que         preenche         corretamente         as
lacunas:

(A) F,         F,         V,         V.

(B) F,         V,         V,         F.

(C) V,         F,         V,         F.

(D) V,         V,         F,         F.

(E) V,         F,         F,         V.

Questão 20
Com         base         nos         seus         conhecimentos         básicos         sobre         o
Sistema         Tributário         Nacional,         de         acordo         com         a         CF/88,
assinale         a         alternativa         CORRETA:

(A) Caberá         a         lei         complementar         dispor         sobre         conflitos         de
competência,         em         matéria         tributária,         entre         União,
Estados,         Distrito         Federal         e         Municípios.

(B) Compete         concorrentemente         à         União         e         aos         Estados
instituir         contribuições         sociais         e         de         intervenção         no
domínio         econômico.

(C) As         taxas         poderão         ter         base         de         cálculo         própria         dos
impostos.

(D) A         União,         Estados,         Distrito         Federal         e         Municípios
instituirão         os         seguintes         tributos:         impostos,         taxas,
contribuição         de         melhoria         e         empréstimos
compulsórios.

(E) Caberá         a         lei         ordinária         regular         as         limitações
constitucionais         ao         poder         de         tributar.

Questão 21
Com         base         no         vigente         dispositivo         do         novo         Código,
podemos,         então,         conceituar         bens         públicos         como         todos
aqueles         que,         de         qualquer         natureza         e         a         qualquer         título,
pertençam         às         pessoas         jurídicas         de         direito         público,         sejam

elas         federativas,         como         a         União,         os         Estados,         o         Distrito
Federal         e         os         Municípios,         sejam         da         Administração
descentralizada,         como         as         autarquias,         nestas         incluindo-se
as         fundações         de         direito         público         e         as         associações
públicas.

Nesse         sentido,         assinale         a         alternativa         CORRETA:

(A) Desafetação         é         o         fato         administrativo         pelo         qual         se
atribui         ao         bem         público         uma         destinação         pública
especial         de         interesse         direto         ou         indireto         da
Administração.

(B) Os         bens         de         uso         especial         todos         os         bens         que         não         se
caracterizem         como         de         uso         comum         do         povo         ou         bens
dominicais.

(C) Os         bens         dominicais         são         aqueles         que         visam         à
execução         dos         serviços         administrativos         e         dos         serviços
públicos         em         geral.

(D) Os         bens         de         uso         comum         do         povo         são         aqueles         que         se
destinam         à         utilização         geral         pelos         indivíduos,         podendo
ser         federais,         estaduais         ou         municipais.

(E) Os         bens         patrimoniais         indisponíveis         tem         caráter
patrimonial         e         podem         ser         alienados,         obviamente         nas
condições         que         a         lei         estabelecer.

Questão 22
A         defesa         do         Estado         pode         ser         entendida         como:         a)         defesa
do         território         nacional         contra         eventuais         invasões
estrangeiras,         b)         defesa         da         soberania         nacional,         c)         defesa
da         Pátria.

Nesse         sentido,         assinale         a         alternativa         CORRETA:

(A) As         imunidades         parlamentares         no         estado         de         defesa
subsistirão,         podendo         ser         suspensas         mediante         o         voto
de         2/3         dos         membros         da         Casa         respectiva.

(B) O         estado         de         defesa         será         declarado         para         preservar         ou
prontamente         restabelecer,         em         locai         restritos         e
determinados,         a         ordem         pública         ou         a         paz         social
ameaçadas         por         grave         e         iminente         instabilidade
institucional         ou         atingidas         por         calamidades         de         grandes
proporções         da         natureza.

(C) O         controle         político         na         decretação         do         estado         de         sítio
será         imediato,         ocorrendo         logo         após         a         sua
decretação.

(D) No         caso         de         declaração         de         estado         de         guerra         o         tempo
de         duração         irá         contemplar         um         período         máximo         de         30
dias,         podendo         ser         prorrogado         por         igual         período.

(E) No         decreto         interventivo         de         estado         de         sítio         deverá
conter         o         tempo         de         sua         duração,         as         áreas         a         serem
abrangidas         e         as         medidas         coercitivas         a         vigorarem,
nos         termos         e         limites         da         lei.

Questão 23
Como         regra         geral,         todas         as         normas         constitucionais
apresentam         eficácia,         algumas         jurídica         e         social         e         outras
apenas         jurídica.         Quanto         a         classificação         das         normas,
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assinale         a         alternativa         CORRETA:

(A) Normas         com         eficácia         relativa         complementável         ou
dependente         de         complementação         legislativa         são
intangíveis,         não         podendo         ser         emendadas,         contém
força         paralisante         total         de         qualquer         legislação         que,
explícita         ou         implicitamente,         vier         a         contrariá-las.

(B) Normas         constitucionais         de         eficácia         limitada         são
aquelas         que,         de         imediato,         no         momento         em         que         a
Constituição         é         promulgada,         não         tem         o         condão         de
produzir         todos         os         seus         efeitos,         precisando         de         uma         lei
integrativa         infraconstitucional.

(C) Normas         constitucionais         de         eficácia         contida,         com
aplicabilidade         direta,         imediata         e         integral,         são         aquelas
que,         no         momento         em         que         entram         em         vigor,         estão
aptas         a         produzir         todos         os         seus         efeitos,
independentemente         de         norma         integrativa
infraconstitucional.

(D) Normas         constitucionais         de         eficácia         plena         ou
prospectiva,         tem         aplicabilidade         direta         e         imediata,         mas
não         integral.         Embora         tenham         condições         de         produzir
todos         os         efeitos         quando         da         promulgação         da
Constituição,         poderá         a         norma         infraconstitucional
reduzir         a         sua         abrangência.

(E) Normas         constitucionais         de         eficácia         exaurida         e
aplicabilidade         esgotada         veiculam         programas         a         serem
implementados         pelo         Estado.

Questão 24
Sobre         os         atalhos         de         comandos         que         usam         a         tecla         do
logotipo         do         Windows         no         Sistema         Operacional         Microsoft
Windows         7,         assinale         a         alternativa         em         que         a         função         do
comando         apresentado         está         corretamente         especificada.

(A) Tecla         do         logotipo         do         Windows         +         B:         bloquear         o
computador         ou         trocar         de         usuário.

(B) Tecla         do         logotipo         do         Windows         +         C:         mostrar         e         ocultar
a         área         de         trabalho.

(C) Tecla         do         logotipo         do         Windows         +         M:         maximizar         as
janelas.

(D) Tecla         do         logotipo         do         Windows         +         F:         abrir         o
computador.

(E) Tecla         do         logotipo         do         Windows         +         T:         percorrer         os
programas         na         barra         de         tarefas.

Questão 25
Os         arquivos         públicos         são         os         conjuntos         de         documentos
produzidos         e         recebidos,         no         exercício         de         suas         atividades,
por         órgãos         públicos         de         âmbito         federal,         estadual,         do
Distrito         Federal         e         municipal         em         decorrência         de         suas
funções         administrativas,         legislativas         e         judiciárias.

Nesse         sentido,         assinale         a         alternativa         CORRETA:

(A) Documentos         correntes         são         aqueles         que,         por         razões
de         interesse         administrativo,         aguardam         a         sua
eliminação         ou         recolhimento         para         guarda         permanente.

(B) Documentos         correntes         são         conjuntos         de         documentos
de         valor         histórico,         probatório         e         informativo         que
devem         ser         definitivamente         preservados.

(C) Os         documentos         de         valor         permanente         são
inalienáveis         e         imprescritíveis.

(D) Documentos         permanentes         são         aqueles         em         curso         ou
que,         mesmo         sem         movimentação,         constituam         objeto
de         consultas         frequentes.

(E) A         eliminação         de         documentos         produzidos         por
instituições         públicas         e         de         caráter         público         será
realizada         independe         de         autorização         da         instituição
arquivística         pública.
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